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     Je to tu. Ďalší rok za nami a nádherný 
rok pred nami!!  Teším sa!  Človek zvykne 
rekapitulovať a dať si predsavzatia na ďalší rok.  
Ja to nerobievam. Nechcel by som byť otvorený   
zmenám len na Nový rok.  
Avšak neviem a nechcem sa vyhnúť sa rekapitulácii. Aspoň 
za časopis INTOXI nie.  Mám totiž silný  pocit, že minulý rok 
bol pre INTOXI iný, než ten pred tým. Život nášho časopisu 
ovplyvnili ľudia - ľudia, ktorí prispievajú niekoľko rokov a noví 
ľudia, ktorí priniesli nové nápady a energiu.   
Moje veľké ďakujem preto posielam:   
SONI - za (nielen) seriály o závislosti a o predávkovaní a (tvoju) lásku k Intoxi 
EVE- za neskutočnú vytrvalosť v okienku „sociálnej asistencie“ 
MAJKE a IVET- za všetko okolo ankiet v teréne, za písanie článkov, a mnoho iného 
MIRKE- za rôznorodé články a veľa dobrých impulzov a nápadov  
SAŠI- za osemsmerovky, vtipy, dobrodružstvá v cestopisoch, a dobrodružstvá 
s bábätkom☺   
SISI – za pravidelné články „zo života“, ktoré nás nútia rozmýšľať a vidieť veci z iného 
uhlu pohľadu 
KATARÍNE – za stráž nad odbornosťou článkov, a pomoc pri smerovaní časopisu 
 
Mám okolo seba tím ľudí, na ktorých sa vždy dá spoľahnúť! 
 
...a ďakujem každému/každej z Vás, kto časopis čítate a prispeli ste svojim nápadom, 
článkom alebo odpoveďou v ankete.   Prajem Vám do nového roka len to najlepšie! 

             
Pedro 
 

 

                
 
 
 
Zdroj obrázku na prednej strane:  
 
 
 
 

 
 

 

ARCHÍV STARŠÍCH INTOXI 
! Ak vás zaujíma nejaká téma, 

o ktorej sa písalo v starších číslach  
INTOXI, alebo si chcete zobrať 
staršie číslo iba tak zo záujmu,  
 

vyžiadajte si ho(ich) od 
nás v teréne. Máme ich  
 

Občianske združenie Odyseus (vzniklo v roku 1997) terénnych sociálnych 
pracovníčok a pracovníkov OZ Odyseus v programe Chráň sa sám. Časopis Intoxi je 
určený výhradne osobám injekčne užívajúcim drogy a/alebo pracujúcim v sex-biznise. 
Obsahuje informácie, ktoré pomenúvajú riziká súvisiace s ich životným štýlom 
a stratégie ako ich znižovať. Tento časopis nie je možné kúpiť si v novinových 
stánkoch.  
Časopis je registrovaný na Ministerstve kultúry SR ako časopis určený výhradne 
špecifickým čitateľom pod registračným číslom: EV 2632/08 
 

Viac informácií na www.odyseus.org alebo mailom na intoxi@ozodyseus.sk 
Časopis neprechádza jazykovou úpravou a je nepredajný! 
 

k dispozícii na 
službách s autom. 

� 
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ANKETA NA MESIAC JANUÁR: 
PREDSTAV SI, ŽE BY BOLI DROGY NA SLOVENSKU LEGÁLNE.  
AKÝ VPLYV BY TO MALO NA TVOJ ŽIVOT?   AKÝ VPLYV BY TO 

PODĽA TEBA MALO NA ĽUDÍ, KTORÍ NEUŽÍVAJÚ DROGY? 
 
„Na mňa by to nemalo žiadny vplyv, ale 99% narkomanov by prestalo páchať 
trestnú činnosť. Ja som ju tiež páchal, ale už viem, ako si zarobiť inými spôsobmi 
legálne. Ale prestal by som sa schovávať a nemusel by som neustále rozmýšľať ako 
mať pri sebe tovar, priniesť ho, preniesť ho, nešiel by som za to sedieť. Myslím, že by 
to minimálne vplývalo na to, či by ľudia užívali drogy viac. Sú krajiny, kde je trest 
smrti a ľudia tam aj tak užívajú, nič by sa nezmenilo. Kopu ľuďom by sa tým 
stúpilo na otlak a prestali by zarábať veľké peniaze – už títo ľudia sú proti tomu, 
aby boli drogy legálne – cez colníkov až po tých vyššie. Keby sa drogy v každom 
štáte Európy zlegalizovali, nemal by z čoho byť financovaný terorizmus. Tiež by sa 
ušetrili peniaze na väzňov, ktorí sú vlastne chorí ľudia. Zatvárajú chorých ľudí.“ 
 

„Nič by sa pre mňa nezmenilo. Nikdy ma policajti nechytili, lebo som vždy všetko 

sfetoval. Ale v Amsterdame to napríklad ani nie je vidieť, že je to legálne, len 

v centre, kde sú coffe%shopy. U nás by to bolo lepšie, starostlivosť by bola lepšia, bolo 

by viac výmen, lebo by na to bolo viac peňazí. Nemyslím si, že by sa ľudia viac 

rozfetovali. Z drog by boli financované služby pre feťákov a bezdomovcov.“ 

 

„Nie je to dobré, drogy by mali zmiznúť, každý rok ľudia zomierajú. Ľudia by 
zomierali ešte viac, napríklad vo Švajčiarsku ľudia majú drogy všade. Ale nebolo by 
to zlé, aby ľudia nechodili do basy...“ 

 

„Neviem si to ani predstaviť. Pre nás by to 

bolo OK, ale pre tých čo neužívajú by to bolo 

horšie, lebo by sa k tomu ľahšie dostali.“ 

 

„Ak by to bolo legálne – neužívala by som. 
Nelegálne je to viac vzrušujúce.“ 

 
 
 
 
Zdroj obr: http://img.drom.sk/spravodaj-medium/drogy-boli-pred-100-rokmi-legalne.jpg 
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PREVENCIA PREDÁVKOVANIA 
 
PREDÁVKOVANIU  JE MOŽNÉ PREDÍSŤ.  NAŠŤASTIE! SMRTEĽNÉ PREDÁVKOVANIE JE VÁŽNOU 

TÉMOU. ROČNE V KRAJINÁCH EU, CHORVÁTSKU, TURECKU A NÓRSKU UMRIE V DÔSLEDKU 

PREDÁVKOVANIA OD 6400 – 8500 ĽUDÍ ROČNE. OD ROKU 1990 DO ROKU 2006 UMRELO 

DOHROMADY 135 000 ĽUDÍ KVÔLI PREDÁVKOVANIU. PRETO SA TERAZ VRHNEME NA TÉMU 

PREVENCIE. ABY STE MALI INFORMÁCIE, KTORÉ DOKÁŽU ZACHRÁNIŤ VÁŠ ŽIVOT I ŽIVOT VAŠICH 

BLÍZKYCH. POSTUPNE SI PREDSTAVÍME TIPY, KTORÉ PREDCHÁDZAJÚ PREDÁVKOVANIU. 
 
9 TIPOV – 9 MOŽNOSTÍ ZÁCHRANY ŽIVOTA 
Zlatým pravidlom záchrany života je „neužívať drogy“, toto pravidlo však nemôžu uplatniť 
všetci. Takže,  pozri na oblasti, ktoré s predávkovaním súvisia. Môžu ho spôsobiť alebo 
naopak zastaviť. Všetky si postupne predstavíme: 

1. tolerancia tela na užívané drogy,  kombinované užívanie drog, užitie veľkého množstva 
naraz 

2. spôsob užívania drogy, predávkovanie v minulosti, pôsobenie liekov predpisovaných 
lekármi/lekárkami (metadon, HIV) a účinok pouličných drog 

3. zdravie a zdravotný stav, kvalita nelegálnej pouličnej drogy, užívanie osamote 
 
POZNAJ SVOJU TOLERANCIU 
Každý človek, ktorý dlhodobo pravidelne užíva drogy injekčne, si vytvorí toleranciu na 
drogy. Jednoducho povedané, znesie viac ako na začiatku. Avšak osobná tolerancia sa mení. 
Ovplyvňuje ju mnoho vecí. Toleranciu znižuje napríklad: 

• schudnutie, pocity depresie, vyčerpanie, únava, zlý zdravotný stav 
• užívanie po pauze (samo-detox, pobyt v liečebni, vo väzení) 

 
VIVAIDS je združenie ľudí, ktorí užívajú drogy. Oni navrhujú nasledujúce pravidlá 
užívania po pauze nasledovne: 

Pauza 2-3 dni Zníž dávku cca. o ¼ obvyklej dávky 

Pauza 1 týždeň Zníž dávku cca. o ½ obvyklej dávky 

Pauza viac ako týždeň  Zníž dávku cca. o ¾ obvyklej dávky  

Pauza viac ako 2 týždne Tvoja tolerancia je takmer nulová   

Pauza po mesiaci  Akoby si užil/a prvýkrát v živote  
 
Ako zmierniť riziko predávkovania, keď sa zníži tolerancia napr.: keď vyjdeš z väzenia či  
z liečby? 

� Buď s niekým, kto Ti vie pomôcť v prípade predávkovania.  
� Maj pod kontrolou prípravu a užitie drogy. Pri zníženej tolerancii je pravdepodobné, že 

aj menšia dávka bude stačiť. 
� Rozdeľ svoju bežnú dávku na polovicu. Najskôr uži polovicu a nechaj ju pôsobiť na 

telo, skôr než si dáš aj druhú polovicu. 
� Pouvažuj, či by si nemohol/a zmeniť spôsob užívania z injekčného na fajčenie či 

šňupanie. 
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UŽÍVAJ LEN JEDEN TYP DROGY NARAZ 
Užívanie drog rovnakej skupiny (napr.: heroín, metadon, tlmivé tablety, alkohol) je jedným z 
najčastejších dôvodov predávkovania. Špeciálne alkohol je veľmi nebezpečný. Nebezpečné je 
aj kombinovanie drog rôznej skupiny (napr.: heroín a pervitín, metadon a pervitín).  
 
Ako zmierniť riziko predávkovania pri kombinovaní drog? 

�� Vyhni sa kombinovaniu viacerých tlmivých drog (napr.: 
alkohol, heroín, metadon) a viacerých povzbudivých drog 
(napr.: pervitín, kokaín, speed) 

�� Ak kombinuješ drogy rôznej skupiny (pr.: heroín 
a pervitín) zníž množstvo užívaných drog a užívaj pomaly 

�� Pokús sa užiť ako prvú tú drogu, ktorej účinok nastupuje 
neskôr (napr.: najskôr tlmivé tablety/ metadon). Počkaj, 
kým začne účinkovať, až potom uži drogu, ktorej účinok 
nastupuje rýchlejšie (napr.: heroín). Ľahšie posúdiš, aké 
množstvo druhej drogy potrebuješ. 

�� Pokús sa ako prvú užiť drogu, ktorú užívaš iným spôsobom ako injekčne. Počkaj, kým 
začne účinkovať. Až potom uži drogu injekčne. Ľahšie posúdiš aké množstvo druhej 
drogy si potrebuješ vpichnúť. 

�� Vyhni sa kombinovaniu nelegálnych drog a alkoholu. Ak sa predsa len rozhodneš :  
a. Vopred si urči množstvo alkoholu a nelegálnej drogy. Tieto množstvá neprekračuj. 
b. Najskôr si drogu vpichni a počkaj na silu účinku. Až potom začni piť alkohol. 
c. Ak piješ alkohol, najedz sa a pi veľa čistej vody (predtým aj počas toho ako piješ 

alkohol). 
 
Pozor na veľké množstvo drog naraz 
Niekedy sa ľudia predávkujú, pretože užijú veľké množstvo drogy (vrátane alkoholu) v 
krátkom čase. Dajú si a po chvíľke si dajú ešte raz. 
 
Ako zmierniť riziko predávkovania, pri veľkom množstve drog? 

1. Nechaj droge čas zaúčinkovať, kým užiješ ďalšiu dávku. 
2. Pred tým ako si dáš, naplánuj si koľko toho užiješ napr.: za večer, ráno. Neprekračuj 

toto množstvo. Ak máš pri sebe viac, oddeľ si zvyšok a schovaj. Odoláš pokušeniu. 
3. Ak piješ alkohol buď zvlášť opatrný/á. Tvoje predsavzatia bude ťažšie dodržať pod 

vplyvom alkoholu. 
4. Počkaj najdlhšie ako sa dá, kým si dáš ďalšiu dávku. Aj ostatní okolo Teba Ti môžu 

pomôcť a pripomínať Ti Tvoje predsavzatia. 
 

Toľko sa zmestilo na stránky dnes. V každom prípade nabudúce pokračujeme.  
Máme ešte ďalšie tipy, o ktoré sa s radosťou podelíme.      -Coня- 

 
Zdroj: http://www.emcdda.europa.eu/online/annual-report/2010/diseases-and-deaths/4, 
http://www.health.vic.gov.au/drugs/heroin/downloads/brochure_tolerance.pdf, 
http://www.soros.org/initiatives/health/focus/ihrd/articles_publications/publications/overdose_20090604/overdose_20090604.
pdf ,  http://www.sunshinecoasthealthcentre.ca/drug-overdose.html 
 
http://holycrossrumson.typepad.com/pastor/2009/10/drug-and-alcohol-use-patterns-in-community.html 
 
Článok vznikol ako súčasť projektu „Áno pre život“, ktorý podporil Nadačný fond Západoslovenskej energetiky  
v nadácii Pontis. 
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PERVITÍN A HIV 
 

SVIATKY LÁSKY, POHODY SÚ ZA NAMI A PRED NAMI 

JE NOVÝ ROK. INAK VŠETKO DOBRÉ PRAJEM☺ 

A S NOVÝM ROKOM NIEKTORÍ/É SI MOŽNO DÁVAJÚ 

PREDSAVZATIA. JA SOM SI POVEDALA, ŽE TO MOJE 

BUDE SPOJENÉ S VÄČŠOU ZODPOVEDNOSŤOU. HM, 
A KEBY STE SI CHCELI DAŤ AJ VY NEJAKÉ, ALE 

NEVIETE AKÉ, MÁM TU JEDEN TYP: BEZPEČNEJŠÍ 

SEX☺ .    DOČÍTALA SOM SA, ŽE UŽÍVANIE 

PERVITÍNU (NIE LEN INJEKČNÉ) U MUŽOV A ŽIEN JE 

SPOJENÉ S NECHRÁNENÝM POHLAVNÝM STYKOM 

A VYŠŠÍM POČTOM SEXUÁLNYCH PARTNEROV/-
RIEK. A ČO S TÝM? 

 
Užívanie pervitínu môže vedie k nechránenému sexu, ktorý zvyšuje riziko HIV a ďalších 
sexuálne prenosných ochorení. Súvislosť medzi nechráneným sexom a užívaním pervitínu 
dokazuje viacero výskumov z USA. V Kalifornii tiež skúmali súvislosť medzi užívaním 
pervitínu a nákazou syfilisom. Zistili, že každý desiaty prípad syfilisu bol u užívateľa 
pervitínu. Pričom syfilis sa prenáša práve nechráneným pohlavným stykom. Tiež ak má 
niekto syfilis je vo väčšom riziku  nakazenia sa vírusom  HIV. 
 
Ako pervitín zvyšuje riziko prenosu HIV a ďalších krvou prenosných 
ochorení? 

� Užívanie pervitínu zhoršuje schopnosť alebo potrebu sa správať bezpečne, a to aj pri 
sexe alebo užívaní drog. Toto zhoršenie na druhej strane môže viesť k celkovo 
rizikovému správaniu. 

� Užívanie pervitínu je spojené so sexuálnym správaním, ktoré môže zvyšovať 
pravdepodobnosť prenosu HIV a sexuálne prenosných ochorení (napr. ako dlhé 
trvanie sexu, ktoré vedie k treniu alebo poraneniam; viacerí/é sexuálni/e partneri/ky, 
nedostatočná ochrana, zabúdanie použiť kondóm.) 

� Pervitín môže vysušovať sliznice, čo vedie k vyššiemu treniu a ranám, ktoré 
umožňujú prenos HIV počas sexu. Preto na zníženie rizika poranenia je vhodné 
používať lubrikanty. 

 
Liečba HIV a pervitín 
Nie je známe, že by pervitín vplýval na lieky proti HIV. Aj napriek tomu, niektoré lieky 
proti HIV zvyšujú vstrebávanie pervitínu, čo môže byť príčinou nepriaznivých účinkov 
alebo predávkovania. Pervitín môže nepriamo vplývať na zdravie a zdravotný stav ľudí 
žijúcich s HIV. Ľudia pod vplyvom pervitínu, môžu zabudnúť užívať lieky alebo môžu 
odísť z liečby HIV. To môže viesť k rezistencii na lieky - lieky na HIV prestanú účinko- 
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vať. A tak sa zníži možnosť liečby a pravdepodobne sa rýchlejšie rozvinie štádium AIDS. 
Ďalším dôležitým bodom pri liečbe HIV je dostatočný spánok a strava, čo pri užívaní 
pervitínu môže byť problematické. 

 
Harm reduction pre užívateľov/ky pervitínu 

� spravte si plán ako si zabezpečíte ochranu seba 
ešte pred užitím pervitínu – zabezpečte si 
sterilný, svoj injekčný materiál na bezpečnejšie 
užívanie. 

� majte so sebou dostatok kondómov 
a lubrikantov pred sexom. Na klasický 
vaginálny a orálny sex (do úst) môžete použiť 
okrem bežných kondómov aj ženský kondóm. 
Ženský kondóm je vhodný aj na sex do zadku – 
stačí vybrať krúžok. Tiež na sex do zadku 
existujú spevnené kondómy. 

� naučte sa správne používať kondóm, aby ste 
obmedzili jeho pretrhnutie. 

� pri sexe používajte lubrikanty,  
najlepšie silikónové alebo tie ktoré sú na vodnej báze  

� skúste jesť jedlo, piť dostatok tekutín a spať alebo aspoň oddychovať,  
keď užívate pervitín. 

� máte možnosť sa otestovať na HIV priamo u nás v teréne 
 
O pervitíne, bezpečnejšom sexe a HIV sa môžeme porozprávať viac v teréne.  
Alebo, ak by ste sa chceli naučiť správne používať kondóm, stačí povedať. 
 
Lúčim sa a ešte raz všetko dobré do nového roku.         Majka 
 
 
 
 
 
ZDROJE: 
NEW YORK CITY DEPARTMENT OF HEALTH AND MENTAL HYGIENE: Methamphetamine and HIV. In.: H e a l t h & M 
e n t al Hyg i e n e  N e ws . Roč. 3 , 2004, č. 3 
CDC: Methamphetamine Useand Risk for HIV/AIDS. In.: CDC HIV/AIDS Fact Sheet. In: 
http://www.cdc.gov/hiv/resources/factsheets/meth.htm, 5.12.2010, 16:53 
NEW YORK STATE DEPARTMENT OF HEALTH AIDS INSTITUTE: Methamphetamine and HIV: 
Basic Facts for Service Providers. In.: http://www.health.state.ny.us/diseases/aids/harm_reduction/crystalmeth/, 5.12.2010, 
17:43 
Zdroje obrázkov: 
http://www.semp.us/images/biot678photol.jpg 
http://www.luka-profistavby.sk/a4content/FingerUP0.png 
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ČÍM CHCEŠ BYŤ, KEĎ BUDEŠ VEĽKÁ? 
TAK TÚTO OTÁZKU SME V DETSTVE POČÚVALI VEĽA KRÁT. „PRINCEZNÁ, BALETKA, LETUŠKA...“  

BOLI NAJČASTEJŠIE ODPOVEDE MOJICH KAMARÁTOK. RAZ SA MA BABKA SPÝTALA „...A ČÍM CHCEŠ 

BYŤ TY? „ KURVA“ BOLA MOJA JEDNOZNAČNÁ ODPOVEĎ . A STALO SA: JE TO UŽ 15 ROKOV ČO 

PRACUJEM V SEX BIZNISE.  
 
Človek pri tejto práci zažije všeličo. Dobré i zlé. Skúseností sú rôzne, občas kopa srandy,  
ale aj sklamania. Nedávno som si vybehla na ulicu trochu skôr ako mám vo zvyku a keďže 
nefajčím, neďaleko stojaca kolegyňa sa snažila vypýtať cigaretu od okoloidúceho otecka 
s dcérkou,  na čo dievčatko zareagovalo „ja nebudem ako vy, keď vyrastiem“ ... Tak teda 
držím palce, lebo táto práca nie je znova najľahšia. Veľa dá, ale ešte viac vezme. Nie sú to 
len rýchle peniaze ako si podaktorí myslia. Je to aj strata súkromia, divné pohľady 
okoloidúcich, odstáte zimy sa podpíšu na zdraví, stála hrozba pohlavne prenosných chorôb  
alebo nebezpeční zákazníci. A nakoniec je to diskriminácia, s ktorou sa už stretla asi každá 
z nás.  
Keď vám zrazu autobus, ktorý je na znamenie nezastaví, alebo vás  jednoducho nepustia 
do reštaurácie. Dokonca sa mi stal kuriózny prípad, keď mi vrátnička nechcela vydať moju 
vlastnú poštu, ale bez problémov ju dala moje spolubývajúcej.  
Dnes som už veľká a nie som princezná a už vôbec nie baletka. Práca v sex biznise 
neznamená stratu ľudskej hodnoty. Ak by sa ma dnes babka spýtala, kým som, moja 
odpoveď by bola jednoznačná „človekom“. Napoleon raz povedal:  „všetky ženy sú kurvy, 
ale nezabúdaj, že aj tvoja mama je žena“.  
S týmto výrokom sa s vami lúčim a želám pekný deň. 

Vaša Sisi 
 

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 

VÝMENNÉ LÍSTKY ODCHÁDZAJÚ SPOLU SO STARÝM ROKOM! 
 
Od nového roka bude platná novela zákona, ktorá umožňuje to, aby sme k lekárom mohli 
chodiť bez výmenných lístkov!  
Doteraz sme museli kvôli návšteve lekára-špecialistu najprv zájsť k nášmu všeobecnému 
lekárovi, aby posúdil náš stav, vypísal nám lístok a poslal nás do ambulancie iného lekára. 
Výnimkami bol iba gynekológ, očný lekár, psychiater a zubár. Od 1.1. 2011 však môžeme 
navštíviť špecialistu akého chceme podľa vlastného uváženia. V praxi to znamená, že so 
zdravotnými problémami môžeme zamieriť rovno do ambulancie špecialistu. Medzi 
špecialistov patrí napríklad pneumológ (pľúcny lekár), kožný lekár, psychiater, ale aj 
chirurg, urológ, a ďalší. Ak si si teda istý/á, že tvoje problémy všeobecný lekár nevyrieši 
a vieš, ktorý lekár by ti pomohol, môžeš ísť priamo za ním. Tak namiesto dvoch lekárov 
navštíviš len jedného!  
Pľúcny lekár by ti mal napríklad pomôcť s pretrvávajúcim kašľom, kožný lekár zasa 
s vyrážkami a na zlomené ihly v tele je dobrý chirurg. Potrebuješ však kartičku poistenca. 
Za lekármi môžeš zájsť aj s nami - dohodni sa v teréne alebo na čísle 0904 655 146.  

                                                                                                                 Ivet 
Zdroje: 
http://www.lekom.sk/index.php?action=article&ArticleID=43, http://www.sksapa.sk/20101214999/Monitoring-
m%C3%A9di%C3%AD/novela-zakona-o-rozsahu-zdravotnej-starostlivosti-rui-vymenne-listky.html 
http://epredpisy.sk/viaconeprijatych/zdravotnepoistovne.html 
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Prečo sa vôbec 
zaoberať 
asistovaným 
injikovaním?  

���� Zvýšené riziko 
infekcie krvou 
prenosného 
ochorenia, 
hlavne zvýšené 
riziko HIV 
a hepatitídy C 

���� Zvýšené riziko 
predávkovania 

���� Riziko 
netrafenia žily 

KEĎ SA ČLOVEK NEVIE NASTRELIŤ... 
 

NEDÁVNO SOM NATRAFILA NA ČLÁNOK, KTORÝ HOVORIL O VÝSKUME MEDZI INJEKČNÝMI 

UŽÍVATEĽMI DROG V KANADE. ZAOBERAL SA TÝM, PREČO NIEKTORÍ UŽÍVATELIA/ĽKY POTREBUJÚ 

PRI INJIKOVANÍ ASISTENCIU (=NEVEDIA/NEMÔŽU SA PICHNÚŤ SAMI). VÝPOVEDE TÝCHTO ĽUDÍ MA 

OSOBNE VEĽMI ZAUJALI, A TAK SOM SA ROZHODLA O NE S TEBOU PODELIŤ. MYSLÍM SI, ŽE ICH 

VÝSLEDKY NIE SÚ AŽ TAK ĎALEKO OD REALITY NA SLOVENSKU, HOCI KANADA JE VZDIALENÁ A AJ 

ICH VÝMENY IHIEL MAJÚ DLHŠIU HISTÓRIU. 
 
Častými dôvodmi, prečo sa užívateľ/ka nechá pichať od niekoho iného sú: 
� nedostatok informácií o injikovaní (kam, ako) 
� neschopnosť nájsť si žilu (ženy sú v tomto prípade omnoho  

zraniteľnejšie, nakoľko ich žily sú tenšie a horšie viditeľné) 
� injikovanie do krku 
� hendikep alebo neschopnosť injikovať drogu ľavou  

rukou u praváka, pravou u ľaváka 
� neschopnosť pichnúť sa v absťák 
� môže ísť o prejav dôvery napr. medzi partnermi 
 
Problémov pri asistovanom injikovaní je hneď niekoľko.  
Takáto služba je málokedy zadarmo. Či zaplatíš peniazmi alebo 
rozdelením dávky, osoba, ktorá ťa nastreľuje má z toho nejaký 
benefit. Rovnako v partnerských vzťahoch je táto „injikovacia 
väzba“ jeden z dôvodov, prečo samotný vzťah existuje. Keď sa 
žena nevie nastreliť sama, je v podstate na svojom partnerovi, 
injekčnom asistentovi, závislá.   
Navyše sú tu zdravotné riziká: 
� Netrafenie žily (obzvlášť pri injikovaní do krku je to veľmi 

nebezpečné). 
� Riziko zdieľania ihiel pri asistovanom injikovaní!  (Ste dvaja, máte jednu ihlu. Kto si 

pichne prvý a kto bude mať už použitú ihlu? Odpovedz si sám, ako to máš ty a aké výhody 
a nevýhody to prináša...). 

� Podľa kanadskej štúdie je to práve „injikovač/ka“, asistent, kto zháňa ihly a iný materiál. 
Preto je v jeho rukách, či je materiál nový, sterilný alebo nie. 

� Predávkovanie. Ak ťa injikuje niekto druhý, nevie odkontrolovať dávku. Hoci osobe, 
ktorá ťa injikuje veríš, nikdy nebude cítiť to čo ty, hoc ťa dobre pozná.  

� Riziko infekcie, zo špinavých, znečistených rúk „injikovača/ky“ – niekedy môže ísť 
o neviditeľnú špinu alebo aj malé množstvo krvi 
 

Nuž, našiel/a si podobnosti s tvojou situáciou?   Ja som na výmenách veľakrát počula, že sa 
ten a tá nevie pichnúť sám/a. Preto by som uzavrela túto malú sondu do vedeckého sveta 
odporúčaním: Zváž riziká, ktoré sú prítomné pri asistovanom injikovaní – či už si samotný 
asistent alebo ten/tá, kto sa nechá pichnúť. Veď nikdy nie je neskoro osvojiť si vedomosti 
a zručnosti o bezpečnejšom užívaní. Ak máš k nemu nejaké otázky, neváhaj a spýtaj sa nás. 

Opatrujte sa,           Mirka 
 

Zdroj: Fairbairn et al. (2010). Social structural factors that shape assisted injecting practices among injection drug users in 
Vancouver, Canada: a qualitative study. Harm Reduction Journal 2010, 7, 20. 
http://www.harmreductionjournal.com/content/7/1/20 
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MINI KURZ FINANCIÍ, 3. ČASŤ 
S DLHMI ZA PÄTAMI 

 
ALENA VYŠLA PRED PÁR MESIACMI Z VÄZENIA. PRESTALA UŽÍVAŤ, 
NAŠLA SI BÝVANIE U ZNÁMYCH A PRÁCOU V SEX-BIZNISE SI ZARÁBA 

ASPOŇ NA POKRYTIE ZÁKLADNÝCH VÝDAVKOV.  CHCE SI NÁJSŤ 

PRÁCU, PRETOŽE NEZVLÁDA PLATIŤ ZA VŠETKO, ČO POTREBUJE. 
IŠLA SA ZAEVIDOVAŤ NA ÚRAD PRÁCE A POŽIADAŤ AJ O DÁVKU 

V HMOTNEJ NÚDZI. PRI VYBAVOVANÍ VŠETKÝCH POTREBNÝCH 

DOKLADOV ZISTILA, ŽE MÁ V ZDRAVOTNEJ POISŤOVNI PORIADNE 

TUČNÝ DLH: 2300 € (70 000 SK) A NA KRK JEJ POMALY DÝCHA EXEKÚCIA. S TAKÝMTO 

BREMENOM SA VERU ŤAŽKO ZAČÍNA.... 
 
Našiel/našla si sa aj ty v podobnej situácií 
a dlžíš niekomu peniaze? Rovnako ako 
Alena sa pýtaš „z čoho to mám splácať, 
keď ledva vyžijem“? Prečo by som mal/a 
oficiálne robiť? Aby mi exekútor do konca 
života bral z platu peniaze?....Legitímne 
otázky. Žiaľ, vymaniť sa z kruhu dlhov nie 
je vôbec jednoduché.  
 
Dlžiť môžeme kadekomu: dopravnému 
podniku za cestu načierno, zdravotnej 
poisťovni za neplatenie poistného, za rôzne 
nákupy na splátky či pôžičky. Nesplatené 
dlhy vytrvalo rastú a isté je, že raz nás 
doženú. Preto je dôležité vedieť, ako s nimi 
nakladať a čo robiť, aby sme sa do 
budúcna do dlhov už nedostávali a aby náš 
dlh už nerástol.  
 
ZDRAVOTNÉ POISTENIE 
Stretla som sa s mnohými z vás, ktorí 
dlžíte práve zdravotnej poisťovni. Platenie 
zdravotného poistenia je zo zákona 
povinné. Preto, ak si ho neplatíš, ostávaš 
zdravotnej poisťovni dlžný peniaze. 
Poistenie si môžeš platiť sám/sama (28,92 
€ mesačne) alebo ak si zamestnaný/á, platí 
ho za teba tvoj zamestnávateľ (teda 
o odvody sa nemusíš starať) alebo ak si vo 
výkone trestu/väzby, si evidovaná na úrade 
práce, poberáš sociálku....hradí ho za teba 
štát (a teda sa tiež nemusíš o odvody 
starať)  

Ak si nebudeš na zdravotné poistenie platiť 
(alebo ho za teba nebude platiť štát alebo 
zamestnávateľ),  lekár/ka ti poskytne iba 
základné ošetrenie, to znamená, že ťa 
ošetrí iba vtedy, ak tvoj zdravotný stav 
bude natoľko zlý, že bude ohrozovať tvoj 
život.   
 
ČO S TÝM? 
Ak si za poistenie platiť chceš, pretože 
nechceš riskovať exekúciu alebo to, že ťa 
niekde neošetria, ale nemáš mesačne 28,92 
€ na splácanie, výhodnou cestou pre teba 
by mohlo byť napríklad zaregistrovať sa na 
Úrade práce soc. vecí a rodiny v mieste 
tvojho trvalého pobytu. Po zaregistrovaní 
totižto bude za teba platiť poistenie štát 
a tým pádom bude za teba poistenie 
zaplatené bez toho, aby si musel/a do 
poistenia dať čo i len centík z vlastného.  
Od teba sa však bude očakávať, že si budeš 
aktívne hľadať prácu a pravidelne sa na 
úrade hlásiť.  
 
Ak chceš svoj dlh splatiť, poisťovňa ti 
ponúkne možnosť splácania dlhu za 9 
mesiacov, do ktorých by sa dlžná suma 
rozdelila. V prípade našej Aleny by to 
znamenalo, žeby pri dlhu 2300 € musela 
mesačne platiť 255 € + mesačné odvody 
teda + 28,92 €. ☺� Alena vie, že toľko 
peňazí mesačne nezoženie. Hovorkyňa 
Všeobecnej zdravotnej poisťovne Petra 
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Balážová odporúča v takom prípade 
obrátiť sa na pobočku a pokúsiť sa 
dohodnúť. „Ak má poistenec záujem platiť 
poistné a komunikuje s pobočkou, vždy sa 
snažíme nájsť vhodné riešenie“  
 
POZOR, REVÍZOR.... 
Druhou najčastejšou príčinou dlhov je 
dlžoba na cestovnom MHD.  
Pri platbe „na mieste“ alebo do piatich dní 
v doplatkovej pokladni (na Olejkárskej 1- 
pri Slovenskom národnom divadle) ťa 
pokuta vyjde na 40 € v hotovosti, do 30 dní 
ťa pokuta vyjde na  50 €. Po uplynutí 30 
dní sa celá záležitosť presúva na 
advokátsku kanceláriu. Ak nezaplatíš po 
jej výzve, dlh sa navyšuje o odmenu 
advokáta a trovy za súdne konanie. Keď 
nereaguješ, prípad prevezme exekútor. 
K sume si priráta ešte svoj profit a trovy 
exekúcie. V advokátskej kancelárii alebo 
u exekútora si môžete dohodnúť 
splátkový kalendár. Minimálna splátka je 
40 € mesačne.  
 
CHCEM RÝCHLU PÔŽIČKU 
Nedá mi ešte nespomenúť možnosť, ktorú 
mi všetci často využívame a síce: 
PÔŽIČKY. Požičať si môžeš „neoficiálne“ 
od známeho/známej (bez alebo s úrokmi), 
od banky či nebankovej inštitúcie. Pôžička 
vždy so sebou nesie zadlženie; a to sa stáva 
ťažko zvládnuteľným vtedy, keď sa 
pôžička nezvláda splácať. K splateniu 
pôžičky sa pridajú úroky, pokuty a dlh sa 
zväčšuje a zväčšuje a zväčšuje.....  Veľkou 
chybou je požičiavať si ďalšie peniaze na 
splatenie pôžičky – svoj dlh si len zvýšiš. 
 
NA ČO SI DÁVAŤ BACHA? 
Existuje zopár tipov, ktoré ti môžu 
pomôcť, aby si sa pri požičiavaní 
nezadlžil/a: 

� Dobre si prečítaj zmluvu. Ak 
niečomu nerozumieš, alebo je 
v zmluve niečo nejasné, nechaj si to 
vysvetliť.  

Dobre čítaj najmä malé písmenká – 
často krát môže byť práve tam 
„háčik“ (napríklad malými 
písmenkami môže byť uvedená 
výška pokuty za nesplácanie pôžičky 
a pod.) 

� V zmluve musí byť uvedená tzv. 
ročná percentuálna miera 
nákladov (úroky + ostatné výdavky 
– teda  čísla v percentách, ktoré 
označujú celkové ročné náklady 
spojené s pôžičkou) 

� Najlacnejšie ťa vyjde úver v banke. 
Má to však háčik, ak banka usúdi, že 
nedokážeš splácať – nepožičia ti 

� Ak si požičiavaš od nebankovej 
inštitúcie, požičiavaj si iba od 
registrovaných spoločností. Ich 
zoznam je veľmi široký, info ti môže 
poskytnúť Národná banka Slovenska 
(sídli na ulici Imricha Karvaša 1v 
Bratislave) alebo oslov nás v teréne 
a skúsime ti informácie pohľadať.   

 
A na záver jedna dôležitá vec:  
Ak si si požičal/a a nezvládaš splácať, 
ostáva len jedno: skúsiť sa s danou 
spoločnosťou dohodnúť a dúfať, že sa 
dohodnete.  
Žiaľ, iná možnosť nie je � 
 
Lúčim sa  a prajem veľa správnych 
rozhodnutí a čo najmenej dlhov.  
 
V prípade otázok k tejto téme, nás kľudne 
kontaktuj na výmenách alebo prezvoň na 
0904 655 146.  
 
Eva 
 
Zdroje:  
SME, 20.septembra 2010, str.17 
Nota Bene, október 2010, str.19-21 
 
 
 
 



 

Hormóny – sú chemické látky, ktoré 
si telo vytvára na to, aby kontrolovali 
a riadili činnosť určitých buniek alebo 
orgánov.  

Estrogény – hormóny, ktoré sú 
vytvárané najmä vaječníkmi, 
placentou. Vďaka ním žena vyzerá 
ako žena. To znamená, že má prsia, 
jemné ochlpenie a iné znaky. Tiež 
vplývajú na rast a zrenie dlhých kostí.  

Progesterón – je hormón, ktorý je sa 
tvorí vo vaječníkoch a počas 
tehotenstva ho tiež tvorí placenta. 
Jeho úlohou je pripraviť maternicu na 
tehotenstvo a prsníky na to aby žena 
mohla kojiť. 

ŽENA V PRECHODE 

OBDOBIE KEDY ŽENA JE SCHOPNÁ OTEHOTNIEŤ JE OHRANIČENÉ. ZAČÍNA VÄČŠINOU V PUBERTE 

A KONČÍ V PRECHODE. A PRÁVE O PRECHODE BUDE REČ. ČO ZO SEBOU PRECHOD PRINÁŠA 

I ODNÁŠA SA DOČÍTATE NIŽŠIE. 

ČO JE KLIMAKTÉRIUM (PRECHOD)? 

Klimaktérium je normálne obdobie v živote 
ženy, kedy sa končí jej plodnosť. Počas 
klimaktéria telo ženy pomaly znižuje tvorbu 
hormónov estrogénov a progesterónu. Začína 
najčastejšie medzi 45. - 55. rokom veku 
života. Počas tohto obdobia sa cyklus 
menštruácie mení až úplne vymizne. Posledná 
menštruácia sa volá menopauza. Najčastejšie 
je okolo 51. roku života. Fajčiarky a ženy 
v zhoršených životných podmienkach majú 
menopauzu skôr. 

 
AKÉ MÔŽU BYŤ ŤAŽKOSTI V  OBDOBÍ 

PRECHODU? 
Niektoré ženy v prechode nemajú žiadne 
problémy. Ale tiež sa vám môže stať, že pred 
alebo po menopauze sa vyskytnú rôzne ťažkosti ako napríklad: 

• pred menopauzou nastávajú zmeny v cykle medzi jednotlivými menštruačnými 
krvácaniami, môže sa zmeniť dĺžka a sila menštruácie. 

• náhle pocity tepla v tvári, na krku a hrudi, "návaly tepla", 
• nočné potenie a poruchy spánku, vedúce k pocitu únavy, stresu a napätia. Preto 

ak máte čas, oddýchnite si aj počas dňa. 
• zmeny vagíny - pošva sa stáva suchšou, tenšou a 

pohlavný styk môže byť bolestivý. Preto je dobré 
pri vaginálnom sexe použiť lubrikant. 

• rednutie kostí (zníženie hustoty kostí), ktoré 
vedie k zníženiu pôvodnej výšky ženy a prípadne 
až k zlomeninám (osteoporóza). Kosti sú tvorené 
hlavne vápnikom a vitamínom D.  Na dodanie 
vápnika (=kalcium) do tela je vhodné jesť mliečne 
výrobky, piť mlieko a minerálky s obsahom 
vápnika, jesť listovú zeleninu, semená, orechy, 
ovsené vločky. Vitamín D  sa nachádza v oleji z 
rybej pečene, v mäse, vaječnom žĺtku, mlieku, 
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mliečnych výrobkoch, sušených hríboch, kvasniciach, kakau, kokose, datliach.  
• prežívanie nevysvetliteľnej úzkosti, straty sebadôvery, nespavosť, podráždenosť, 

nesústredenosť, zhoršené znášanie záťaže. 

ČO SA ODPORÚČA ŽENÁM V PRECHODE? 
• povedať lekárovi o svojich zdravotných ťažkostiach a pravidelne chodiť na 

preventívne prehliadky u gynekológa a praktického lekára, 
• obmedziť fajčenie, 
• správne sa stravovať a kontrolovať si svoju hmotnosť, 
• porozprávať sa s lekárom o užívaní vápnika a vitamínu D; potrebných pre kosti,  
• pravidelne cvičiť a mať pohyb. 
• kontrolovať tlak krvi, hladinu cholesterolu a cukru v krvi 
• pravidelné samovyšetreniu prsníkov a mamografia (rádiodiagnostické vyšetrenie 

pŕs u lekára) 

HORMONÁLNA LIEČBA V PRECHODE 

Hormonálna liečba v prechode sa volá aj hormonálna substitučná (podporná) terapia. 
V prechode sa znižuje množstvo hormónov, čo môže spôsobiť vyššie spomínané 
ťažkosti. Na ich zmiernenie sa zvyknú podávať hormóny estrogény alebo estrogény 
spolu s progestínmi u žien, ktorým nebola vyoperovaná maternica. Ako všetky lieky, 
tak aj hormonálna terapia má okrem výhod aj svoje riziká.  
 
Aké sú výhody hormonálnej liečby 
v prechode? 

Aké sú riziká hormonálnej liečby 
v prechode? 

- odstraňuje návaly tepla, nočné 
potenie, suchosť pošvy 

- spomaľuje rednutie kostí, čím sa 
znižuje riziko ich zlomenia 

- znižuje riziko rakoviny hrubého 
čreva 

- zvýšené riziko vzniku krvných zrazenín 
v žilách 

- zvýšené riziko infarktu  
- zvýšené riziko mozgovej porážky, 
- zvýšené riziko rakoviny prsníka a rakoviny 

maternice  
- zvýšené riziko ochorení žlčníka 

O hormonálnej liečbe sa poraďte so svojím lekárom. Ak sa rozhodnete užívať 
hormóny, užívajte ich v najmenšej dávke, ktorá vám pomáha a čo možno 
najkratší čas.  

Život ženy prechádza obdobiami ako život prírody. A v každom období sme úžasné. 
Majka  

 
 
ZDROJE: 
WEISS, P.: Sexuologie. Praha: 2010. ISBN 978-80-247-2492-8 
http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/estrogen 
http://www.sukl.sk/sk/bezpecnost-liekov/bezpecnostne-opatrenia-a-upozornenia/informacia-pre-verejnost-klimakterium-a-
hormonalna-liecba 
Zdroje obr:  http://www.kankan.sk/content/articles/216/article-ako-rozpoznat-klimakterium.jpg 
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PRÍBEH Z PROSTREDIA TOVÁRNÍ 
PEČEŇ 

 
RADA BY SOM VÁM V NAŠOM PRÍBEHU PREDSTAVILA PEČEŇ. MOŽNO SA ČUDUJETE, PREČO SOM SI 

Z MNOHÝCH TELESNÝCH ORGÁNOV VYBRALA PRÁVE JU. JA SA NEČUDUJEM. O PEČENI CHCEM 

PÍSAŤ NAJMÄ PRETO, PRETOŽE JU NA ULICI ČASTO SPOMÍNAME V SÚVISLOSTI SO ŽLTAČKAMI

(VÍRUSY ŽLTAČKY POŠKODZUJÚ PRÁVE PEČEŇ) A UŽÍVANÍM DROG (NIEKTORÉ DROGY, NAJMÄ 

ALKOHOL, POŠKODZUJÚ PEČEŇ). 
 

 
V hlavnej úlohe – Pečeň 

Pečeň je najväčšia žľaza a zároveň 
i najväčším vnútorným orgánom ľudského 
tela (váži okolo 1,5kg). Nájdeme ju 
v pravej časti brucha a sčasti ju ochraňujú 
rebrá. Tvarom sa podobá pravouhlému 
trojuholníku. V ľudskom organizme nie je 
jedinečná len kvôli veľkosti. Svoje 
nezastupiteľné miesto si získala aj vďaka 
svojim schopnostiam. Zabezpečuje okolo 
500 dôležitých funkcií. Bez pečene by 
človek nedokázal žiť a do 24 hodín by 
umrel. Lekári a vedci doteraz nevynašli 
žiaden prístroj, ktorý by dokázal Pečeň 
nahradiť. 
 
Pečeň = hrdinka z prostredia tovární 

Veľmi často sa môžete o Pečeni 
dočítať, že je to taká malá fabrika alebo 
laboratórium vo vnútri ľudského tela. 
Tento názov si zaslúžila vďaka schopnosti 
spracovať krv, ktorá do nej priteká. Ak by 
sme mali tú možnosť a išli by sme sa 
pozrieť do tejto továrne, mohli by sme 
vidieť ako sa v Pečeni všetko, čo telo 
príjme (myslím tým potraviny, tekutiny, 
alkohol a iné návykové látky) spracuje.  

Skúste si predstaviť, že čistíte 
chladničku: to, čo je dobré, vyberiete 
a uvaríte z toho nejaké dobré jedlo, to čo je 
pokazené, vyberiete a zneškodníte napr.: 
vyhodením do koša. Tak podobne funguje 
aj Pečeň. To, čo sa do nej dostane, spracuje 
tak, že vytiahne všetko pre telo dobré 
(napr.: bielkoviny, tuky) a uskladní,  

 

 
poprípade pošle ďalej, aby tieto živiny telo 
použilo. Zároveň funguje  ako tá, ktorá 
zneškodní všetko zlé, napr.: nečistoty, 
odpadové látky či toxické látky (k nim sa 
radia aj drogy).  
 
Medzi funkcie Pečene teda patrí: 

� vytváranie životne dôležitých látok 
napr.: bielkoviny, tuky a cholesterol 

� skladovanie cukrov – cukor je zdroj 
rýchlej energie 

� tvorba žlče, ktorá je potrebná pre 
naše pokojné trávenie  

� odstraňovanie a neutralizovanie 
odpadových látok, nečistôt 
a toxických látok a iných pre telo 
nepotrebných látok  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Hlavná hrdinka v ohrození 

Na Pečeň, rovnako ako i na nás, 
číhajú rôzne nebezpečenstvá. Čierne 
podsvetie, ktoré si cibrí zuby na našu 
hlavnú hrdinku, je rozdelené na dva 
nebezpečné gangy. Úlohou týchto gangov 
je poškodiť alebo úplne zničiť Pečeň.
V dôsledku týchto útokov môže mať 
pečeň oslabené funkcie alebo úplne  
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zlyhá. Keďže je Pečeň pre nás životne 
dôležitá, oslabenie alebo zlyhanie sa 
vážne prejaví na našom zdraví.  

Prvý gang sa volá gang vírusov. Je 
to veľmi nebezpečná skupina, na čele 
ktorej stojí najmä rodina Žltačkových 
(rod Hepatitidus). Do pečene sa dostávajú 
rôznymi cestami podľa školy, ktorú 
dostali. 
 

Napríklad Žltačka A sa k pečeni 
môže dostať cez špinavé ruky, Žltačka B 
najmä cez nechránený sex a Žltačka C 
prevažne cez použité pomôcky na 
injikáciu (ihly, lyžičky, atď). Druhá 
nebezpečná skupina sa zoskupila okolo 
rodiny Otravových. Otravovci idú na vec 
tak, že  prostredníctvom rôznych látok, 
ako napr.: alkohol, lieky či jedovaté huby, 
donesú do pečene škodlivé látky. 
Neustále odstraňovanie týchto látok 
Pečeň unaví, až môže dôjsť k jej 
oslabeniu alebo zlyhaniu. 
 
Regeneračná schopnosť pečene 
 Jedinečnosť našej hrdinky sa 
objavuje i na poli boja proti gangom rodín 
Žltačkových a Otravových. Pečeň má totiž 
úžasnú schopnosť obnovy poškodení– 
nazýva sa to aj ako schopnosť 
regenerácie. Preto Pečeň predstavuje 

hrdinku, ktorá je schopná dlhodobo čeliť  
proti agresívnym gangom, kým dôjde 
k narušeniu jej funkcií. 
 
Kto pomáha Pečeni v boji? 
 Naša hrdinka nie je len odvážna, 
ale aj múdra. Preto pri boji s gangami, 
vždy rada príjme pomoc, ktorá jej je 
ponúknutá. Preto by som vám rada 
predstavila tých, ktorí po jej boku bojujú 
proti gangom: 

� Očkovacia látka proti Žltačke 
A a Žltačke B – je schopná ich 
odzbrojiť natoľko, že nemôžu 
Pečeni ublížiť 

� Alcohol free man – alkohol je jedna 
z najškodlivejších látok pre pečeň. 
Keď sa alkoholu vyhnete, bude 
mať vaša Pečeň viac síl  

 
Sme na konci nášho príbehu o Pečeni,
o nástrahách , ktorým musí čeliť, ale i o 
jej pomocníkoch. Verím, že sa vám 
príbeh páčil a hrdinku ste si obľúbili. Na 
ďalšie čítanie, poprípade rozprávanie 
v uliciach sa teší 

Соня
Zdroje:  
http://referaty.atlas.sk/prirodne-vedy/, 
http://hnonline.sk/, Covisa, J.V.(2004). Praktická 
zdravoveda. Bratislava: Mladé letá 
obr. : http://www.consuminstit.sk/images/18.jpg 
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DENNÍK BÁBÄTKA – 4. ČASŤ 

PRVÝ MESIAC 
KONTROLA U BIELEJ PANI  
O pár dní po návrate z nemocnice domov sme šli na návštevu do takej 
peknej ordinácie. Bola tam pani v bielom, ktorá ma hneď chcela vidieť 
nahého. Zúril som. Mamička ma teda povyzliekala a ja som hneď na privítanie spustil 
vodotrysk. Biela pani sa prezieravo uhla a potom ma ako z pomsty šupla na studenú váhu. 
Evidentne so mnou nebola spokojná. Mamičky sa pýtala, či kojí, a vyjadrila obavu, či 
dostatočne priberám. Keď ma však zmerala, pochválila ma, aký som dlhý. Dokonca aj 
obvod hlavy mi merala! Mamička bola potom stále vystresovaná a aby vedela, koľko som 
spapal, odsávala si mliečko a potom mi ho dávala vypiť z fľašky. Zbytočne to 
komplikovala, ja som bol sýty a spokojný tak či tak. 
 
HRY PRI PREBAĽOVANÍ 
 Prebaľovanie berie mamička ako profesionálka – s ničím sa nezdržuje a snaží sa, 
aby som bol čím skôr prebalený a namazaný špeciálnym krémom na zadoček. Mne sa však 
na tom pultíku celkom páči – zvyknem si zahrať takú hru - snažím sa vystihnúť chvíľu, 
keď mi dá mamička dole plienku a ja som na moment voľný. Vtedy sa pokúšam cikať tak, 
aby som trafil čo najďalej. Úplne super je, keď sa mi pri tom podarí trafiť až za seba, keď 
prúd preletí ponad pultík a dopadne až na koberec. Mamička sa síce vtedy dosť hnevá, ale 
stačí, keď nahodím ten svoj nevinný výraz, a je mi odpustené. Ďalší variant je to, keď sa 
mi podarí trafiť oblečenie a najlepšie je, keď sa pritom celý zamočím. Vtedy nasleduje 
veľmi príjemný scenár – mamička rezignuje a ideme sa kúpať! Po čase som zistil, že takto 
kúpanie nie je nič moc, mamička sa so mnou nehrá, len ma čo najrýchlejšie umyje vodou. 
A tak už to tak často nerobím a radšej si počkám na otecka a naše spoločné hry vo vaničke 
pri večernom kúpaní. 
 
NOČNÉ PERIPETIE 

V noci zvyknem papať rovnako ako cez deň 
a mamičku to asi hnevá. Ale prečo by som mal 
robiť nejaké rozdiely? Veď je jedno, koľko je 
hodín, ja potrebujem papať každé dve hodiny. A 
tak mamička vstáva aj štyri krát za noc, aby mi 
vyhovela. Tak to má byť! Navyše ma aj pekne 
prebalí, tak som spokojný. I keď sa mi zdá, že je na 
mňa nejaké nevrlá a ani sa mi neprihovorí a nehrá 
sa so mnou. Akoby sa ma chcela čím skôr zbaviť a 
šupnúť do postieľky. Po čase pochopila, že je 
lepšie ma mať hneď po ruke, aby ma vedela rýchlo 
ukľudniť, a tak si moju postieľku prisunula 
k svojej a dokonca zrušila celú jednu zamrežovanú 
stenu. Takto sa k nej hneď môžem pritúliť - jediný 
problém je to, že sa ešte neviem posúvať. A tak 
zvyknem použiť svoj nežný hlások  
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a vyžiadať si patričnú pozornosť.  

Mamička si zvykne dlhšie pospať, ešte keď vychádza slnko si dovolí leňošiť v posteli, tak 
ju opäť zvyknem upozorniť, že je čas sa mi venovať. Keď začnem mrnčať, tak je taká 
ospalá, že sa vzdá a vezme ma k sebe do postieľky a ja pekne zadriemem pri 
počúvaní tlkotu jej srdiečka, tak ako to bolo kedysi v brušku.  
 
PRVÉ NÁVŠTEVY 

Akonáhle sa po rodine roznieslo, že som prišiel na svet, všetci sa snažili pozvať sa 
k nám domov. Ako prvá prišla ocinova sestra Lucia (tá s veľkým bruškom) s fešnou 
blonďatou slečnou, ktorá je vraj jej dcéra a bude mať už dva roky. Čoskoro mi pribudne aj 
bratranec – ten je zatiaľ u Lucii v brušku, tak sa teším na kamoša.  

Potešilo ma, že ma prišli pozrieť aj tri ockove sesternice, všetko mladé pekné 
dievčatá. Celý čas ma len obdivovali, hladkali a putoval som z rúk do rúk. Také návštevy 
sa mi veru páčia! Potom sa išli hrať karty, tak som napäto sledoval hru. Mamička mi 
ukazovala svoje karty a netajila sa tým, že so mnou ráta do budúcnosti ako s parťákom do 
hry zvanej poker. Už aby som bol väčší, potom ich určite obohrám!  

Medzi prvými prišli aj maminkini rodičia. Na mamičkinu mamu som bol na 
začiatku trocha nabrúsený, lebo povedala, že ma nemusí vždy nosiť na rukách, pretože 
bábätká niekedy plačú len tak. Ja náhodou len tak neplačem, ozývam s až vtedy, keď som 
hladný, pokakaný, keď ma bolí bruško (čo je vždy po kojení) a keď sa chcem pomojkať 
alebo hrať. Takže podľa mňa mám na takéto hlasové prejavy plné právo a nie som žiadne 
rozmaznané decko. Po čase som jej však odpustil, pretože so mnou chodila na pekné a 
dlhé prechádzky. 
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O.S.E.M.S.M.E.R.O.V.K.A 

 
Tajnička osemsmerovky ukrýva výrok Basila Hillaire: 
„Keď sa pacientka začne maľovať, znamená… (tajničku tvorí 15 písmen).“ 
 
 

T O A I Z É T S E N A U Z 

P R E D N O S T A Á Ž L A 

A K Č I R T S E S D V T R 

E Z V O N T S V S O I R B 

D B S A R F G O A R Z A O 

I L I O A G Ú L N L I Z V 

A E I O N I Á Z I D T V T 

G K N E M O C N I C A U S 

N Á F Á Č E G K Y A A K N 

O R E U L E T R E S Z B E 

S I K K D E N R A J I R T 

T A C Á A B Z I I F N N O 

I N I H P I C V E A I I H 

K U A N I T U K E T J A E 

A N T I B I O T I K Á E T 

 
 
ANESTÉZIA, ANTIBIOTIKÁ, BACIL, BIOMETRIA, CIPHIN, DIAGNOSTIKA, HÁK, HNIS, 
INFEKCIA, INFÚZIA, INJEKCIA, IZBA, LEKÁRI, LIEČENIE, NÁDOR, NÁLEZ, OBRAZ, 
ORGÁNY, PREDNOSTA, RTG, SESTRIČKA, SONDA, SONOGRAFIA, SVAL TEHOTENSTVO, 
TEKUTINA, ULTRAZVUK, VIZITA, ZVON 
 
Tajnička z minulého čísla: 
„…schopnosť obdarovávať.“ 
 
           
                 Dvojstránku pripravila Saša 
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V.T.I.P.Y 
              

Zajac vyvesil v lese plagáty a pozval 
všetky zvieratká na oslavu svojich 
narodenín. Prišli všetci, len stonožka 
chýba. Zábava pomaly končí, keď sa 
otvoria dvere a vstúpi nahnevaná 
stonožka: -Všetko som zmeškala! Ktorý 
mudrlant napísal na dvere. Dobre si 
utrite nohy?! 
 
 
Aký je rozdiel medzi zajacom, čo uteká 
a zajacom, čo leti? 
No ten, čo letí, má na chrbáte jastraba. 
 
Medveď, líška a jazvec hrajú karty. 
Zrazu medveď vyskočí, hodí karty na 
stôl a zreve: 
- Nebudem nikoho menovať, aby som 

niekoho neurazil, ale ak ten niekto 
bude aj naďalej švindlovať, tak mu tú 
hrdzavú hubu rozbijem! 

 
Zvieratká sa rozhodli otvoriť v lese bar. 
V deň otvorenia sa pred barom 

zhromaždia všetky zvieratá. Medzi 
poslednými prichádza zajac a začne sa 
predierať dopredu. Keď je vpredu 
zbadá ho medveď, chytí ho pod krk a 
hovorí mu: 
- Kde sa tlačíš pakuj dozadu. 
A šmarí ho na koniec radu. Zajac sa 
znovu pokúša dostať dopredu. 
Medveď ho bací labou a znovu ho 
šmarí dozadu. 
Zajo sa opráši a šomre: 
- Do kelu, ja ten bar dnes asi 
neotvorím. 
 
- Môj syn je skutočný zázrak, - chváli sa 
istý otec. - Má iba tri roky, ale už vie 
čítať, hrať na klavíri a kresliť. 
- Môj je ešte lepší, - vraví druhý otec. - 
Má iba tri týždne, ale už vie, že život je 
drahý, že platy sú malé, že dane sú 
vysoké, že bývať nie je kde, že si ničíme 
životné prostredie... 
- Odkiaľ viete, že vie všetko toto? 
- Nuž, jednostaj plače. 
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VVVVYDALO YDALO YDALO YDALO OOOOBČIANSKE ZDRUŽENIE BČIANSKE ZDRUŽENIE BČIANSKE ZDRUŽENIE BČIANSKE ZDRUŽENIE OOOODYSEUSDYSEUSDYSEUSDYSEUS        
WWW.ODYSEUS.ORG,    intoxi@ozodyseus.sk    

TTTTERÉNNYCH PRACOVNÍKOVERÉNNYCH PRACOVNÍKOVERÉNNYCH PRACOVNÍKOVERÉNNYCH PRACOVNÍKOV////ČKY ČKY ČKY ČKY OZOZOZOZ    ODYSEUSODYSEUSODYSEUSODYSEUS        
NÁJDEŠ V NÁJDEŠ V NÁJDEŠ V NÁJDEŠ V BBBBRATISLAVERATISLAVERATISLAVERATISLAVE::::    

 
Každú  stredu:Každú  stredu:Každú  stredu:Každú  stredu:    

18:30 – 19:30  na Trnavskom Mýte (v podchode) 
20:00 – 21:15  prechádzame sa na Hlavnej železničnej stanici 
21:30 – 22:30 prechádzame cez Vajnorskú ulicu  
 
 
 

 
Poznávacie znamenie Poznávacie znamenie Poznávacie znamenie Poznávacie znamenie HHHH    bandaska sbandaska sbandaska sbandaska s    nápisom CHRÁŇ SA SÁMnápisom CHRÁŇ SA SÁMnápisom CHRÁŇ SA SÁMnápisom CHRÁŇ SA SÁM    

 
			 

TTTTERÉNNYCH PRACOVNÍKOVERÉNNYCH PRACOVNÍKOVERÉNNYCH PRACOVNÍKOVERÉNNYCH PRACOVNÍKOV////ČKY SČKY SČKY SČKY S    AUTOM NÁJDEŠAUTOM NÁJDEŠAUTOM NÁJDEŠAUTOM NÁJDEŠ::::    
 

Každú nedeľu:Každú nedeľu:Každú nedeľu:Každú nedeľu:    
21:00 – 22:00 na Avione (pri pumpe Slovnaft) 
22:00 – 23:00 na Trnavskom mýte pri Tržnici (pri zastávke trolejbusov) 
23:00 – 24:00 na Príkopovej ulici (pri Národnom tenisovom centre) 

    
 

Každý pondelok:Každý pondelok:Každý pondelok:Každý pondelok:    
11:00 –  13 : 00   na parkovisku na Slovnaftskej ulici 

 
KaždúKaždúKaždúKaždú    stredustredustredustredu::::    

11:00 – 13: 00   na parkovisku na Slovnaftskej ulici 
 

Každý štvrtokKaždý štvrtokKaždý štvrtokKaždý štvrtok::::    
13:00 – 15:00 v Pentagone pri tenisových kurtoch (Stavbárska ul.H Vrakuňa) 

    
    

Poznávacie znamenie  Poznávacie znamenie  Poznávacie znamenie  Poznávacie znamenie  HHHH    biely Fiat Ducato alebo modrý Opel Astra Combi biely Fiat Ducato alebo modrý Opel Astra Combi biely Fiat Ducato alebo modrý Opel Astra Combi biely Fiat Ducato alebo modrý Opel Astra Combi 
ssss    nápisom CHRÁŇ SA SÁM anápisom CHRÁŇ SA SÁM anápisom CHRÁŇ SA SÁM anápisom CHRÁŇ SA SÁM a    logom ODYSEUSlogom ODYSEUSlogom ODYSEUSlogom ODYSEUS    

    

POZOR!!! PIATKOVÉ SLUŽBY V MESTE DOČASNE RUŠÍME!!  
V piatky nás teda nenájdete! 


